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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2021 m. vasario 24 d.  Nr. VVG-VALD-2021-2 

Šakiai 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis virtualiu (elektroniniu) būdu vyko: 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2021 m. vasario 22 d. 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2021 m. vasario 24 d. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė.                                                       

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 dokumentai (kvietimo forma ir vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašai vietos plėtros strategijos priemonėms Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-4, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir Nr. LEADER-

19.2-SAVA-10) buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, organizacija, 

elektroninio pašto adresai): 

1. Rita Dumbliauskė, pilietinės visuomenės atstovė, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės 

centro „Santaka“ atstovė, rita.dumbliauske@gmail.com; 

2. Aurimas Staugaitis, pilietinės visuomenės atstovas, asociacijos „Išmanus jaunimas“ 

pirmininkas, ismanusjaunimas@gmail.com; 

3. Ona Baltrušaitienė, pilietinės visuomenės atstovė, Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės 

pirmininkė, onabaltrusaitiene@gmail.com;  

4. Vaida Brazaitienė, pilietinės visuomenės atstovė, Lekėčių bendruomenės moterų klubo 

pirmininkė, bravaida@gmail.com; 

5. Martynas Mockevičius, pilietinės visuomenės atstovas, Kidulių  bendruomenės centro 

„Vinkšnupis“ pirmininkas, martynasmock@gmail.com; 

6. Tadas Bybartas, verslo atstovas, Mažosios bendrijos „Šlepetija“ direktorius, 

slepetija@gmail.com; 

7. Mindaugas Žindžius, verslo atstovas, UAB „Jusmila“ direktorius, jusmila2@gmail.com; 

8. Juozas Vytas Dainelis, verslo atstovas, J. Dainelienės įmonės vadybininkas, 

juozas@daineliene.lt; 

9. Rima Rauktienė, vietos valdžios atstovė, Šakių rajono savivaldybės tarybos narė, 

rima.rauktiene@gmail.com; 

10. Aistė Būdvytienė, vietos valdžios atstovė, Šakių rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, aiste.budvytiene@sakiai.lt; 

11. Redas Juškaitis, vietos valdžios atstovas, Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas, redasjuskaitis@gmail.com. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 9. priemonėms 

LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-
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19.2-SAVA-9 ir LEADER-19.2-SAVA-10 bei kvietimo teikti vietos projektus datos 

nustatymo. 

 

Dalyvavo: 

1. Rita Dumbliauskė, pilietinės visuomenės atstovė, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės 

centro „Santaka“ atstovė; 

2. Aurimas Staugaitis, pilietinės visuomenės atstovas, asociacijos „Išmanus jaunimas“ 

pirmininkas; 

3. Vaida Brazaitienė, pilietinės visuomenės atstovė, Lekėčių bendruomenės moterų klubo 

pirmininkė; 

4. Martynas Mockevičius, pilietinės visuomenės atstovas, Kidulių  bendruomenės centro 

„Vinkšnupis“ pirmininkas; 

5. Tadas Bybartas, verslo atstovas, Mažosios bendrijos „Šlepetija“ direktorius; 

6. Mindaugas Žindžius, verslo atstovas, UAB „Jusmila“ direktorius; 

7. Juozas Vytas Dainelis, verslo atstovas, J. Dainelienės įmonės vadybininkas; 

8. Rima Rauktienė, vietos valdžios atstovė, Šakių rajono savivaldybės tarybos narė; 

9. Aistė Būdvytienė, vietos valdžios atstovė, Šakių rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; 

10. Redas Juškaitis, vietos valdžios atstovas, Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas; 

11. Ona Baltrušaitienė, pilietinės visuomenės atstovė, Lepšių kaimo kraštiečių 

bendruomenės pirmininkė, onabaltrusaitiene@gmail.com. 

 

Kvorumas yra (dalyvavo 11 iš 11 valdybos narių), valdybos sprendimai yra teisėti. Visi 

valdybos nariai laiku ir tinkamai, t.y. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 18 

p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą valdybos posėdį, jo laiką ir darbotvarkę (kvietimas 

dalyvauti virtualiame valdybos posėdyje elektroniniu būdu bei posėdžio darbotvarke pridedama). 

Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 9 

priemonėms Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei Kvietimo teikti vietos projektus datos 

nustatymo. 

 Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų valdybos posėdį, siųstu 2021 m. 

vasario 22 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, priminė valdybos nariams apie Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

18.1.9.2. p. reikalavimą veikti sąžiningai, t. y. pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų 

finansavimo sąlygų rengimo (rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų finansavimo 

sąlygų rengimo (taikoma tuo atveju, jeigu pagal konkrečią VPS priemonę ar veiklos sritį yra suplanuota 

įgyvendinti vieną vietos projektą arba kai yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų konfliktą), vietos 
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projektų paraiškų vertinimo, vietos projektų tvirtinimo). Taikytina, kai vietos projekto paraišką teikia 

VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys arba šiems išvardytiems asmenims artimi asmenys 

ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str. ir 

Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str. Nusišalinimo procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 

str. 2 d. 

 Valdymo organo nariai nusišalinimų nepareiškė. 

 Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų valdybos posėdį, siųstu 2021 m. 

vasario 22 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, valdybos nariams pristatė siūlomą pakeitimą - 

atsižvelgiant į vis artėjantį vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį, siūlyta visiems Kvietimo 

Nr. 9 vietos projektams trumpinti projekto įgyvendinimui skirtą terminą, nustatant jį 12 mėn. nuo 

sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos (minkštuose 

projektuose), o darbo vietas kuriančiose priemonėse - 12 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties 

sudarymo dienos. 

Projektų įgyvendinimo trukmę siūlyta mažinti atsižvelgiant į likusį laikotarpį vietos plėtros  

strategijos įgyvendinimui, nes pagal Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių 24.12. p. vietos projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2023 m. liepos 

1 d. Taigi, susidarius situacijai, kai dėl vienų ar kitų priežasčių vietos projektas atsiimamas, būtina 

turėti laiko tarpo rezervą naujo kvietimo paskelbimui  atlikusioms vietos plėtros strategijos lėšoms bei 

naujai pateikto vietos projekto įgyvendinimui. 

 Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietime į valdybos posėdį paaiškino, kad VPS 

priemonėse LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4 ir LEADER-19.2-SAVA-9 visos kitos 

sąlygos vietos projektams išliko nepakitusios nuo sąlygų, galiojusių Kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 8 laikotarpiu. 

 Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietime į valdybos posėdį išdėstė siūlymą VPS priemonėse 

LEADER-19.2-SAVA-5 ir LEADER-19.2-SAVA-10 mažinti statybos darbams galimą skirti lėšų dalį 

nuo VI - VIII kvietimuose buvusių 80 proc. iki 50 proc. projekto paramos sumos, siekiant, kad 

pareiškėjas ne vien suremontuotų patalpas, skirtas ekonominės veiklos vykdymui, bet ir liktų lėšų tų 

patalpų įveiklinimui. Taip pat šiose priemonėse siūlyta žmogiškųjų išteklių nelaikyti vietos 

ištekliais.Visos kitos sąlygos lieka nepakitusios nuo buvusių Kvietimo Nr. 8 laikotarpiu. 

 Visų VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašuose siūlytas nustatyti mažiausias privalomas 

surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų, kaip tai numatyta vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 88 p. 

 Nuo 2019 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-305, 

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 

papildytos 27.6. p., kuriuo numatyta galimybė  visose VPS priemonėse vietos projektų teikėjams į 

tinkamas finansuoti išlaidas įtraukti netiesiogines vietos projekto išlaidas, kurioms apmokėti būtų 

taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuota pagal Taisyklių 6 

priede pateikiamą fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti 

tvarkos aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų. Netiesiogines vietos projekto išlaidos jau buvo 
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įtrauktos į tinkamas finansuoti išlaidas IV - VIII kvietimuose teikti vietos projektų paraiškas, todėl 

teiktas siūlymas valdybos nariams ir IX kvietime šias išlaidas palikti tinkamas finansuoti. 

IV - VIII kvietimuose vietos projektuose, kuriuose numatyta kurti darbo vietas, valdyba buvo 

nustačiusi tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų limitą iki 2500,00 Eur be PVM, todėl teiktas siūlymas 

valdybos nariams ir IX kvietime bendrųjų išlaidų limitą palikti nepakeistą. Tuo atveju, kai vietos 

projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, kuriems privalomas rengti techninis 

projektas, techninis darbo projektas, supaprastintas projektas, kapitalinio remonto aprašas, statybą 

leidžiantis dokumentas, statinio projekto bendrosios dalies ekspertizė arba dalinė ekspertizė, 

finansuojamą bendrųjų išlaidų sumą IX kvietime siūloma nustatyti 5000,00 Eur be PVM, tokia pati 

suma buvo nustatyta ir VI - VIII kvietimuose.  Išlieka bendrasis Administravimo taisyklių 27.4. p. 

reikalavimas, kad vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias). 

Bendrosios išlaidos, susijusios su atlyginimu konsultantams, už konsultacijas vietos projekto paraiškos 

ir (arba) verslo plano, veiklos aprašo rengimu ir (arba) įgyvendinimu, turi būti pagrįstos, nustatant 

vienos valandos kainos atitiktį vidutinėms rinkos kainoms ir jų skaičių būtinoms konsultacijoms 

suteikti (grindžiant valandų skaičių būtina detaliai nurodyti, pagal konsultacijų turinį). 

VPS priemonėse, nekuriančiose darbo vietų, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 ir Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoje paliktas ilgalaikio turto įsigijimas - įrangos, įrenginių, 

įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, 

skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo 

išlaidos. Paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis sudarys iki 80 proc.tinkamų 

finansuoti išlaidų. Ilgalaikio turto įsigijimo atveju vietos projektui taikomas 3 metų kontrolės 

laikotarpis, kurio metu vietos projekto pareiškėjas privalės teikti užbaigto vietos projekto  metines 

ataskaitas. Tuo atveju, kai vietos projekte įsigyjamos paslaugos ar trumpalaikis turtas, kuris 

sunaudojamas vietos projekto įgyvendinimo metu, kontrolės laikotarpis nėra taikomas, užbaigto vietos 

projekto  metinės ataskaitos nėra teikiamos, o paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 

dalis sudaro iki 95 proc.tinkamų finansuoti išlaidų. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos buvo įtrauktos į 

tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą VI - VIII kvietimuose. 

VI - VIII kvietimuose buvo panaikinta galimybė viešųjų juridinių asmenų teikiamuose vietos 

projektuose prie tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui 

įgyvendinti, prisidėti pareiškėjo ir (arba) partnerio įnašu natūra – savanoriškais darbais. Šis draudimas 

paliktas galioti ir IX kvietime. Nuosavo indėlio natūra – savanoriškais darbais įgyvendinimas ir 

administravimas ganėtinai sudėtingas, jo įvykdymo sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos Žemės 

ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 5 priede. Administravimo 

taisyklių 5 priedo 2.2. p. nurodyta, jog vietos projekte numatyti savanoriški darbai, kuriuos prašoma 

pripažinti tinkamu nuosavu indėliu, turi būti aiškiai įvardyti,  būti tiesiogiai susiję su vietos projekto 

tikslais ir būtini jiems pasiekti. Vietos projektą vertinantis asmuo projekto paraiškos vertinimo metu 

turi įsitikinti, kad deklaruojami būsimi savanoriški darbai nėra faktiškai atlikti, kad numatyta 

savanoriškų darbų apimtis ir kiekis yra būtinas vietos projekto tikslams pasiekti, atitinka vietos 

projektuose numatytas vykdyti veiklas. Administravimo taisyklių 5 priedo 2.3. p. nurodyta, jog 

savanoriški darbai turi būti pamatuojami ir jų atlikimo metu turi būti sukurtas konkretus rezultatas, 
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produktas. Vietos projekte numatytoms savanoriškoms veikloms vykdyti turi būti pasitelkti kvalifikuoti 

savanoriai, turintys teisę ir (arba) leidimus vietos projekte numatytai savanoriškai veiklai vykdyti, 

gebantys kokybiškai atlikti jiems pavestą darbą ir veiklas, jei tokiems darbams ir veikloms atlikti 

reikalinga kvalifikacija. Ne fiziniai darbai ir su intelektualia veikla susiję savanoriški darbai nėra galimi 

(Administravimo taisyklių 5 priedo 2.4. p.). Taip pat nėra galimi su vietos projekto administravimu 

susiję savanoriški darbai: buhalterinės apskaitos tvarkymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir 

vykdymas, mokėjimo prašymų ar ataskaitų rengimas ir pan. (Administravimo taisyklių 5 priedo 2.5. 

p.). Planuojamų savanoriškų darbų pagrindimui reikia pateikti planuojamų savanoriškų darbų sąmatą 

(Administravimo taisyklių 5 priedo 2.6. p.). Apie planuojamus savanoriškus darbus likus ne mažiau 

kaip 7 darbo dienoms iki darbų pradžios informuojama VVG, kuri tą pačią ar kitą darbo dieną el. paštu 

savanoriskidarbai@nma.lt  išsiunčia informaciją NMA (Administravimo taisyklių 5 priedo 4.3. p.). 

Savanoriškų darbų vykdymo faktas turi būti dokumentuojamas – pildoma savanoriško darbo laiko 

apskaitos lentelė, kurioje aprašomas atlikto savanoriško darbo pobūdis ir sukurtas rezultatas; 

pridedamos nuotraukos, įrodančios pokytį tarp savanoriško darbo pradžios ir pabaigos; nurodomi 

savanoriavusių fizinių asmenų duomenys (Administravimo taisyklių 5 priedo 4.5. p.). Visus atliekamus 

savanoriškus darbus VVG privalomai tikrina darbų atlikimo vietoje, nepriklausomai kurią savaitės 

dieną ar valandą jie bebūtų atliekami. NMA taipogi turi teisę vykdyti patikrą vietoje (Administravimo 

taisyklių 5 priedo 5. p.).  

Nuo 2020 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-288, 

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 

papildytos 23.1.61 p. nuostata „jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo NVO ar 

bendruomeninio verslo kūrimui arba esamo NVO ar bendruomeninio verslo plėtrai, o vietos projekto 

paraišką teikia juridinis asmuo – viešoji įstaiga, jos pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau 

kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS duomenis), turi būti bendruomeninės organizacijos, 

asociacijos ir kitos NVO“. Tai reiškia, kad viešosios įstaigos, teikiančios vietos projektą VPS 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 

proc. dalių, turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO (ši sąlyga jau galiojo VI - 

VIII kvietimuose). 

1.1.  SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo IX kvietimo 

priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3. 

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-3 remiamos veiklos: vietos projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų kompetencijos 

ugdymas, t. y. supažindinimas su gerąja šalies ir užsienio patirtimi, žinių ir įgūdžių suteikimas projektų 

rengimo, įgyvendinimo, tęstinumo užtikrinimo srityje, apmokymas naudotis įsigyta technika, 

įrengimais bei tenkinami kiti vietos projektų pareiškėjų mokymosi poreikiai, kurie yra susiję su 

dalyvavimu įgyvendinant VPS. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai - Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos, viešosios įstaigos.  

Šios priemonės vykdyme partneriai negalimi. 

mailto:savanoriskidarbai@nma.lt
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Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 15 655,42 Eur (paramos lėšų likutis). Didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 7 827,71 Eur.  

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-3 finansavimo sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų atrankos kriterijai nesikeitė nuo VI – 

VIII kvietimuose patvirtintųjų.  

Papildomose tinkamumo sąlygose, susijusiose su vietos projektu, išliko VIII kvietimo metu 

nustatyta sąlyga, jog „Pareiškėju gali būti tik dar neteikę nei vieno projekto pagal šią priemonę, t. y. 

VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-3“. Sąlyga nustatyta siekiant į projektų vykdytojų ratą įtraukti daugiau naujų pareiškėjų. 

Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo VIII kvietimo metu patvirtintųjų. Prie 

paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas taipogi nesikeitė. Finansavimo sąlygų apraše nurodomas 

reikalavimas, kad dokumentai pateikiami atspausdinti tik vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o 

jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje 

įrašyta paraiška word formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IX kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 (pridedamas FSA). 

 

1.2.  SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IX kvietimo 

priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo 

išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. 

Priemonės „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros 

savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 remiamos veiklos: leidinių 

apie vietoves rengimas ir leidyba, virtualių ir stacionarių edukacinių programų ir turizmo maršrutų, 

aprašymų apie turizmo objektus kūrimas, rodiklių (žemėlapių, stendų ir kt.) įrengimas, 

nacionalinės/regioninės reikšmės renginių organizavimas, mobilios scenos paslaugos, videofilmų apie 

Zanavykų kraštą kūrimas ir kt. Investicijos tiesiogiai susijusios su bendruomenių novatoriškumo ir 

darnumo skatinimu, kaimo kultūros ir gamtos paveldo, kraštovaizdžio gerinimu.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos, viešosios įstaigos.  

Šią priemonę vykdant galimi partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės 

įstaigos. 

 Priemonės investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.  

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 14 829,00 Eur (paramos lėšų likutis), didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 7 414,50 Eur. 
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 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 

sudaryti 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su 

investicijomis į materialųjį turtą; lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros 

savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 finansavimo sąlygų apraše 

išdėstyti vietos projektų atrankos kriterijai nesikeitė nuo VI – VIII kvietimuose kvietimuose 

patvirtintųjų.  

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms paliktas VI – VIII kvietimuose galiojęs 

renginio organizavimo įkainis – renginio organizavimo išlaidos negali būti didesnės kaip 1700,00 Eur 

be PVM vienai dienai. 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoje yra galimas ilgalaikio turto įsigijimas; negalimas 

prisidėjimas įnašu natūra – savanorišku darbu. Nėra galimybės tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti 

Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais ar nepriklausomų 

ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių, 

paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų taikomais 

rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo 

tikrosios prekės ar paslaugos rinkos kainos. 

 Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nesikeitė nuo VI – VIII kvietimuose patvirtintųjų.  

 Specialiosios tinkamumo finansuoti sąlygos taip pat išliko nepakitusios.  

 Palikta galioti VI – VIII kvietimuose nustatyta papildoma tinkamumo sąlyga vietos projektui – 

„Projekto poreikis apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių 

susirinkime, VšĮ atveju -  dalininkų sprendimu“. 

 Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo VI – VIII kvietimuose patvirtintųjų. 

Prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas taipogi nesikeitė. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IX kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-4 (pridedamas FSA). 

 

1.3. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IX kvietimo 

priemonei „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą” 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. 

Priemonės „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 remiamos veiklos: verslumo ugdymas kuriant tematinio 

bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos tinklus, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės 

integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mokymosi stažuotės, gerosios praktikos pavyzdžių 

http://www.esinvesticijos.lt/
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diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, verslo idėjų galerijos ir projektų aukcionų 

organizavimas ir kt.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos, viešosios įstaigos.  

Šią priemonę vykdant galimi partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės 

įstaigos. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 

patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 19 p. numatyta, jog asmenys, dalyvaujantys vietos projektuose kaip 

partneriai, tuo pačiu metu gali teikti vietos projektų paraiškas savarankiškai, laikydamiesi ribojimų, 

nustatytų Taisyklių 18.1.2 p., t. y. būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat 

metu - vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų 

teikimą ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą arba du projektus, susijusius 

su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Priemonės investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8 398,61 Eur (paramos lėšų likutis). Didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 8 398,61 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 

sudaryti 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su 

investicijomis į materialųjį turtą; lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Priemonei „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų atrankos 

kriterijai nesikeitė nuo VI - VIII kvietimuose patvirtintųjų.  

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms paliktas VI – VIII kvietimuose galiojęs 

renginio organizavimo įkainis – renginio organizavimo išlaidos negali būti didesnės kaip 1700,00 Eur 

be PVM vienai dienai. 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoje yra ilgalaikio turto įsigijimas, tačiau negalimas 

prisidėjimas įnašu natūra – savanorišku darbu. Nėra galimybės tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti 

Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais ar nepriklausomų 

ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių, 

paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų taikomais 

rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo 

tikrosios prekės ar paslaugos rinkos kainos. Palikta galioti VI – VIII kvietimuose galiojusi paslaugų 

įsigijimo išlaida - informacinių seminarų, praktinių mainų, mokomųjų pranešimų, valdomų diskusijų, 

debatų, konferencijų ir kito neformalaus švietimo, skirto socialinės atskirties prevencijos vykdymui  ir 

socialinės integracijos užtikrinimui, organizavimo paslaugų įsigijimo išlaidos.  

 Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nesikeitė nuo VI – VIII kvietimuose patvirtintųjų.  

 Specialiosios tinkamumo finansuoti sąlygos taip pat išliko nepakitusios.  

http://www.esinvesticijos.lt/
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 Palikta galioti VI – VIII kvietimuose nustatyta papildoma tinkamumo sąlyga vietos projektui – 

„Projekto poreikis apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių 

susirinkime, VšĮ atveju -  dalininkų sprendimu“ ir „Vietos projekto paraiškoje numatytoms veikloms 

(informacinis seminaras, praktiniai mainai, mokomieji pranešimai, valdomos diskusijos, debatai, 

konferencijos ir kito neformalaus švietimo, skirto socialinės atskirties prevencijos vykdymui  ir 

socialinės integracijos užtikrinimui) organizuoti taikomi Vietos projektų administravimo taisyklių 47 p. 

reikalavimai ir neturi būti organizuojami bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais (paraiškos 

pildymo, mokėjimo prašymo pildymo); viešųjų pirkimų organizavimo klausimais”. 

 Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo VI – VIII kvietimuose patvirtintųjų. 

Prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas taipogi nesikeitė. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IX kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-9 (pridedamas FSA). 

 

1.4. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IX kvietimo 

priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

 Priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių 

plėtojimas  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 remiamos veiklos: priemonė orientuota į inovatyvius pokyčius 

vietos ekonomikoje, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ar fizinių asmenų, veikiančių pagal 

verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ekonominio aktyvumo skatinimą, vietos išteklių 

panaudojimą produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių 

plėtojimą. Priemonė skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui, ekonominių veiklų 

pritaikymui prie klimato kaitos ir besikeičiančių rinkos poreikių, ūkininkų rinkų plėtojimui, vietos 

įmonių ir ūkių novatoriškumui skatinti, ūkio subjektų ir darbo vietų skaičiui didinti. Priemone 

remiamas vietos produkcijos supirkimui, perdirbimui, saugojimui ir pardavimui reikalingos įrangos ir 

technikos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas siekiant padidinti 

produktų vertę, kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonę. Remiamos sritys: kulinarija, mėsos ir pieno 

perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, 

naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt.  

 Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.  

 Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys: labai maža, maža arba vidutinė įmonė, 

registruota ir veiklą vykdanti ar ketinanti pradėti veiklą Šakių krašto VVG teritorijoje. Fiziniai 

asmenys: ūkininkas ar fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos 

pažymą ar ketinantis pradėti veiklą, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG 

teritorijoje. 
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 Šią priemonę vykdant galimi partneriai: juridiniai asmenys: labai maža, maža arba vidutinė 

įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Šakių krašto VVG teritorijoje. Fiziniai asmenys: ūkininkas ar 

fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, deklaruojantis savo 

gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG teritorijoje.  

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 11 220,83 Eur (paramos lėšų likutis). Didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 11 220,83 Eur.  

 Planuojamos vienos darbo vietos (0,5 etato) sukūrimo kaina (vertinama paramos lėšų dalis be 

nuosavo indėlio) negali būti didesnė už 11 220,83 Eur. 

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti: iki 50 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; iki 70 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 

2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).  

 Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių 

plėtojimas  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 finansavimo sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų atrankos 

kriterijai nesikeitė nuo VIII kvietime patvirtintųjų. 

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti 

skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto 

išlaidos yra iki 50 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų; vietos projekto bendrosios 

išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų 

tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias). Bendrosios išlaidos, susijusios su atlyginimu 

konsultantams, už konsultacijas vietos projekto paraiškos ir (arba) verslo plano, veiklos aprašo rengimu 

ir (arba) įgyvendinimu, turi būti pagrįstos, nustatant vienos valandos kainos atitiktį vidutinėms rinkos 

kainoms ir jų skaičių būtinoms konsultacijoms suteikti (grindžiant valandų skaičių būtina detaliai 

nurodyti, pagal konsultacijų turinį). 

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nesikeitė nuo VI - VIII kvietimuose taikytų: naujų prekių 

įsigijimo kategorijoje leidžiamas naujų statybinių medžiagų įsigijimas, kai vietos projekte numatytai 

veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis 

remontas atliekamas ūkio būdu; o darbų ir paslaugų įsigijimo kategorijoje leidžiamas kitų darbų ir 

paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos.  

Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas išliko nepakitęs nuo VI - VIII kvietimuose galiojusio. 

Specialioji tinkamumo sąlyga pareiškėjui (partneriui) išliko nepakitusi nuo VII-VIII 

kvietimuose galiojusių – „Pareiškėjais (partneriais) gali būti gali būti Šakių rajone (išskyrus Šakių 

miestą) registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti juridiniai asmenys 

(paraiškos pateikimo dieną ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir 

darbuotojų savo gyvenamąją vietą ne mažiau kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo 
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dienos turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą); ne mažiau kaip metai nepertraukiamai 

iki paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir 

VVG teritorijoje veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti fiziniai asmenys. 

Specialioji tinkamumo sąlyga vietos projektui išliko nepakitusi nuo VII-VIII kvietimuose 

galiojusių -  „Visos sukuriamos (-a) darbo vietos (-a) tik Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

gyvenamąją vietą deklaravusiems (-iam) asmenims (-iui)“. Atitiktis vietos projekto tinkamumo sąlygai 

nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo metu pagal paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos 

aprašymas“ arba 4 lentelėje ,,Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktą 

informaciją, prie vietos projekto paraiškos pateiktus dokumentus (įsipareigojimas sukurtidarbo vietą 

(etatą) Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui. 

Lieka galioti vietos plėtros strategijoje nuo pat jos įgyvendinimo pradžios nustatyta specialioji 

tinkamumo sąlyga vietos projektui „Įgyvendinant projektą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos 

žaliavas, pastatus, gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą bei kt.)“. Siūloma IX kvietime 

žmogiškųjų išteklių nelaikyti vietos ištekliais. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu ir verslo planas excel 

formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IX kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5 (pridedamas FSA). 

 

1.5.  SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo IX kvietimo 

priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. 

 Priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 tikslas: skatinti novatoriškus vietos produkcijos 

gamintojų veiksmus, didinančius pagamintos produkcijos vertę, tradicinių amatų ir regioninių produktų 

integraciją į turizmo plėtrą, kaimo gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, didinant socialinę 

įtrauktį ir stiprinant socialinį solidarumą, vystant gyventojų ekologinį sąmoningumą, įveiklinant 

viešuosius pastatus ir erdves. Investicijos tiesiogiai susijusios su inovacijomis, bendradarbiavimu, 

kaimo turizmo vystymu, darbo vietų kūrimu. 

 Priemonė skirta: vietos įmonių, organizacijų, fizinių asmenų verslo ir ūkių novatoriškumo 

skatinimui; Zanavykų etninės grupės, regiono etninio savitumo stiprinimui, tradicinių amatų ir 

regioninių produktų pritaikymui  vietos gyventojų ir turistų poreikiams; regioninių produktų 

ženklinimo, kokybės palaikymo sistemos kūrimui; turizmo plėtojimui; etninio savitumo, tradicinių 

amatų vystymui; kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo, užimtumo, savirealizacijos ir motyvacijos 

poreikių tenkinimui; socialinės atskirties, viešųjų pastatų ir erdvių įveiklinimo sprendimams; saugumo, 

socialinių, neformalaus ugdymo, jaunimo ir pagyvenusių žmonių laisvalaikio paslaugų teikimui; 

gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimui bei gyventojų sąmoningumo aplinkosaugos srityje gerinimui, 

vystant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir naudojimą, novatoriško požiūrio formavimą, naujų 

technologijų kaimo aplinkos sutvarkymui kūrimą ir diegimą. 
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 Remiamos veiklos sritys: įvairios produkcijos gamyba, perdirbimas, jos pateikimas vartotojui, 

prekyba jais, technologinių procesų diegimas/ modernizavimas, senųjų amatų ir jų gaminių 

atgaivinimas, edukacinių programų, kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų maršrutų 

kūrimas, regioninių produktų rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas, tautinio 

paveldo ir regioninių produktų, kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba jais, vaidybos ir 

terapijos paslaugos, laidojimo namų paslaugos, vaikų, jaunimo  ir senjorų dienos centrų paslaugos, 

verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir konsultavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, 

seniems vienišiems žmonėms, sporto paslaugos jaunimui, socialinio saugumo užtikrinimo-stebėjimo 

paslaugos, stacionarios ir mobilios maitinimo paslaugos, kepyklėlės įkūrimas, poilsio ir vandens 

turizmo zonos įrengimas, pramogų parko paslaugos, šienavimo, aplinkos ir kelių priežiūros, medžių 

genėjimo,  gėlių ir energetinių augalų auginimo ūkiai, įrengimas ekonomiškų ir ekologiškų patalpų 

šildymo sistemų naudojant saulės, kitą atsinaujinančią energiją ir kitos. 

 Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti arba plėsti. Investicijos 

tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu.  

 Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos 

projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 3 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo 

vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip 

vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas. 

 Galimi pareiškėjai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 

bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, 

biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 

p., Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos arba mažos 

įmonės; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą)  savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą 

įregistravę ūkininkai; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir VVG 

teritorijoje pagal verslo liudijimą/ individualios veiklos pažymą veiklą vykdantys ar ketinantys ją 

pradėti fiziniai asmenys. 

 Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos 

projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius ir specialiuosius 

tinkamumo reikalavimus. 

 Galimi partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios 

įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės įstaigos; Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą) registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos arba mažos įmonės; Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą)  savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai; Šakių 

rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys. 

 Partneriai turi atitikti šio FSA4dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos 

projektų vykdytojų įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius ir specialiuosius tinkamumo 

reikalavimus. 

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 389 952,00 Eur (paramos lėšų likutis).  

Paramos suma vienam projektui: iki 60.000,00 Eur: darbo vietos kaina 1 etatui – 40.000,00 Eur, kai 

pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės 

bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų 
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administravimo taisyklių 23.1.61 p. ir darbo vietos kaina 1 etatui – 30.000,00 Eur, kai vietos projektas 

yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo. Jeigu vietos projektu 

kuriama mažiau arba daugiau kaip viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos 

pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata principas. Bendruomeninio verslo kūrimui, lyginant su privataus 

verslo kūrimu ar plėtra, vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kaina ženklai didesnė, siekiant 

pritraukti didesnį srautą potencialių bendruomeninio verslo pareiškėjų.  

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

• iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte 

įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, 

atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; 

• iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte 

įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai 

mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. 

rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma 

fiziniams asmenims); 

• iki 95 proc., kai pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos 

NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos 

projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

 Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Priemonės „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos 

projektų atrankos kriterijai išliko nepakitę nuo VII-VIII kvietimuose nustatytųjų: 

• Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus “Sukuriamas didesnis darbo vietų 

skaičius“, detalizuotas taip: sukurtos 1,5 ir daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų; sukurtos 1 – 1,49 

darbo vietos (etatai) – 15 balų; sukurta 0,5 – 0,99 darbo vietos (etatai) – 10 balų. Atitiktis vietos 

projekto atrankos kriterijui nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo metu pagal paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ ir 6.1 punkte „Sukurtų naujų 

darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)“ pateiktą informaciją ir paraiškoje aprašytą pagrindimą. Privaloma 

pateikti išsamius darbuotojų funkcijų aprašymus. 

• Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus „Projektu numatyta sukurti naują 

produktą ar paslaugą VVG teritorijos lygmeniu“ – 20 balų. Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 4 

lentelę ,,Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“, prie vietos projekto paraiškos 

pateiktus dokumentus ir paraiškoje aprašytą pagrindimą. Inovatyvumo vertinimo subkriterijų 

pagrindimui turi būti pateikti informacijos šaltiniai. Atitiktis vertinama vadovaujantis Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, 

patvirtinta Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo 

vertinimo metodikos patvirtinimo“.  

• Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus „Sukurta darbo vieta (etatas) 

daugiavaikės šeimos (turinčios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių)) motinai arba tėvui; skurdo riziką 

patiriančiam asmeniui; vienišam asmeniui; negalią turinčiam asmeniui; vienišai mamai ar tėvui, 

auginantiems vaikus iki 18 m.; niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunam asmeniui (18 – 29 m.);  
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bedarbiui; vyresnio amžiaus asmeniui (55– 62 m.)“ – 20 balų. Vertinama pagal vietos projekto 

paraiškos 4 lentelėje ,,Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ ir 6 lentelėje 

„Vietos projekto pasiekimų rodikliai“ pateiktą informaciją, prie vietos projekto paraiškos pateiktus 

dokumentus (įsipareigojimas sukurtidarbo vietą (etatą) konkrečiai atrankos kriterijuje įvardintam 

asmeniui. 

Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus „Įgyvendinant projektą numatyta 

panaudoti vietos išteklius (vietos žaliavas, pastatus, gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą bei 

kt.)“ – 15 balų. Siūloma IX kvietime žmogiškųjų išteklių nelaikyti vietos ištekliais. Vertinama pagal 

paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos 

projektų atrankos kriterijams“ bei verslo plane pateiktą informaciją. 

• Atrankos kriterijui “Projekte numatytos veiklos“ – skiriama iki 25 balų, kuris detalizuojamas 

taip: parama maisto tiekimo grandinių organizavimui – 5 balai; parama socialinių paslaugų 

organizavimui – 5 balai; parama paslaugoms, skirtoms aplinkos sutvarkymui ir priežiūrai ar energijos 

efektyvumą didinantiems ir ekologiją užtikrinantiems sprendimams įgyvendinti – 5 balai; parama 

turizmą skatinančių veiklų kūrimui ir plėtrai – 5 balai ir parama tradicinių amatų vystymui, ar jų 

maršrutų kūrimui, ar regioninių produktų rinkodaros priemonių diegimui, ar sertifikavimui ir 

ženklinimui – 5 balai. Vertinama pagal paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 

lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“, 6 lentelėje „Vietos projekto 

pasiekimų rodikliai“  bei verslo plane pateiktą informaciją. Tradicinių amatų sąrašas pateiktas Etninės 

kultūros globos tarybos 2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. TN-5 „Tradicinių amatų ir verslų sąrašas“. 

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti 

skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto 

išlaidos yra iki 50 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis: tinkamos 

finansuoti vietos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo vietos projekto 

pateikimo dienos ir ne vėliau kaip iki vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, išskyrus vietos projekto 

bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių 

iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 12 mėn. 

nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias), bet ne daugiau 

kaip 2500,00 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo 

darbai, kuriems bus privalomas rengti techninis projektas, techninis darbo projektas, supaprastintas 

projektas, kapitalinio remonto aprašas, statybą leidžiantis dokumentas, statinio projekto bendrosios 

dalies ekspertizė arba dalinė ekspertizė, finansuojama bendrųjų išlaidų suma gali būti ne didesnė kaip 

5000.00 Eur be PVM. Bendrosios išlaidos, susijusios su atlyginimu konsultantams, už konsultacijas 

vietos projekto paraiškos ir (arba) verslo plano, veiklos aprašo rengimu ir (arba) įgyvendinimu, turi būti 

pagrįstos, nustatant vienos valandos kainos atitiktį vidutinėms rinkos kainoms ir jų skaičių būtinoms 

konsultacijoms suteikti (grindžiant valandų skaičių būtina detaliai nurodyti, pagal konsultacijų turinį). 

Vietos projekto viešinimo išlaidos turi neviršyti didžiausios tinkamų finansuoti viešinimo 

išlaidų sumos, nustatytos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą 

viešinimo taisyklėse, patvirtintose LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 
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,,Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

• Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir 

programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto 

įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos. 

• Transporto priemonių, atitinkančių Vietos projektų administravimo taisyklių 27.1 papunktyje 

nurodytus reikalavimus, įsigijimo išlaidos. 

• Naujų statybinių medžiagų įsigijimas, kai vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų 

gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio 

būdu. 

• Vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja 

statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. 

• Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame 

įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir 

nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios 

infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos). 

• Regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemos sukūrimo ir įregistravimo 

paslaugos. 

• Kitų darbų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo 

išlaidos. 

• Atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su 

aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) 

projekto aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos, susijusios su 

nekilnojamojo turto statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu. 

• Vietos projekto viešinimo išlaidos. 

• Įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu). Tinkamumo sąlygos įnašu natūra – nekilnojamuoju 

turtu yra numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 32.5 punkte. 

• Netiesioginės vietos projekto išlaidos. Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms 

apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuotos pagal 

Vietos projektų administravimo taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų 

ribų. 

 Nėra galimybės tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF 

administruojančių institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF 

administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose 

nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais 

interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo tikrosios prekės ar paslaugos 

rinkos kainos. 

 Iš vietos plėtros strategijos atkelti specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams ir vietos 

projektams: 

http://www.esinvesticijos.lt/
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• Pareiškėjais gali būti ne mažiau kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo dienos 

Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji ir privatūs 

juridiniai asmenys; ne mažiau kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys; ne mažiau kaip metai 

nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją 

vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai; 

• Ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų savo 

gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą); 

• Sukuriamos (-a) darbo vietos (-a) tik Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą 

deklaravusiems (-iam) asmenims (-iui). 

 Vietos projekto vykdytojo (partnerių) įsipareigojimai: 

• Pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties 

pasirašymo dienos.  Įgyvendinimo darbų pradžia – laikas, kai pradedami su investicija susiję faktiniai 

statybos darbai arba prisiimamas pirmasis teisiškai privalomas sutartinis įsipareigojimas užsakyti ir 

(arba) įsigyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, 

priklausomai nuo to, kuris įvykis pirmesnis. Nekilnojamojo turto pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., 

leidimų gavimas, nelaikomi darbų pradžia. 

• Iki projekto įgyvendinimo pabaigos sukurti numatytas naujas darbo vietas, susijusias su 

projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti jas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. 

Įsipareigojimo sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas laikymosi vertinimo tvarka nustatyta Projektų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos 

darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos 

darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (pagal galiojančią 

aktualią redakciją). 

• Projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį atrankos 

kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu ir verslo planas excel 

formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IX kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-10 (pridedamas FSA). 

 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti IX kvietimo teikti vietos projektus skelbimo formą 

priemonėms Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Bendra Kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 9 biudžeto suma yra 440 055,86 Eur. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 

3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 55.1. p., kvietimą teikti vietos projektus skelbti rajoniniuose laikraščiuose 

“Draugas” ir “Laikraštis “Valsčius”. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 

3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 55.2. p., kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašus su priedais skelbti interneto svetainėje www.sakiukrastovvg.lt. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 

3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 58.6. p., kvietimą teikti vietos projektus skelbti nuo 2021 m. vasario 26 d. 

8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 14.00 val. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 

3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 58.8. p., konsultacijas pareiškėjams teikti VPS vykdytojos būstinėje adresu: 

Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai ir tel. 8-345-42275 arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

                                                                                                             

http://www.sakiukrastovvg.lt/
mailto:sakiuvvg@gmail.com

